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Ata nº 003/2022 – 3ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas e quarenta 1 

e quatro minutos, iniciou-se a 3ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de 2 

Humanidades, Artes e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. A reunião foi 3 

presidida pelo Prof. Fernando Mauro Pereira Soares (Decano do IHAC – CJA) e, devido à 4 

COVID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente, tendo sido aberta ao público, por meio 5 

da sala virtual da UFSB, bem como pelo canal do IHAC-CJA no YouTube. Dentre os 6 

conselheiros, estiveram presentes: Prof.ª Adriana Kazue Takako (Vice-coordenadora da 7 

LICNT), Prof. André Luiz de Araujo Oliveira (Vice coordenador da representação docente), 8 

Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Emerson Machado de 9 

Carvalho (Coordenador da LICNT), Prof. Ícaro Andrade Souza (Vice coordenador da LI 10 

Matemática), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador da LI Artes), Prof.ª Maria 11 

Helena Machado Piza Figueiredo (Coordenadora da LI Linguagens), Prof. Martín Domecq 12 

(Coordenador do BI Artes), Prof. Raonei Alves Campos (Coordenador da LI Matemática) e 13 

Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LICHS), além do representante dos 14 

servidores técnicos da Universidade, Ronildo Silva Santos. Compareceram virtualmente ainda 15 

diversos membros da comunidade acadêmica do CJA, dentre eles discentes, docentes e 16 

técnicos. Em pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da(s) ata(s); 3. Apresentação do programa 17 

Institucional do Pré-Universitário popular da UFSB (Professora Caroline Caputo); 4. 18 

Datas da reunião da congregação; 5. Escolha do substituto eventual na ausência do 19 

Decano e vice Decano; 6. Confirmar a decisão tomada em reunião sobre Estagio 20 

Supervisionado I e II permanecerem com turmas mistas; 7. Recursos disponibilizados 21 

pela Reitoria para o Decanato; 8. Deliberação sobre processo número 23746.002796/2022-22 

97 que trata do processo de redistribuição da docente Hannah Araújo Rosendo; 9. O que 23 

ocorrer. Boas vindas: o decano recebeu os presentes cumprimentando-os e propôs que fosse 24 

antecipado o ponto de pauta de número três, apresentado pela docente Caroline Caputo. 25 

Todos(as) apoiaram a antecipação. 3. Apresentação do programa Institucional do Pré-26 

Universitário popular da UFSB (Professora Caroline Caputo): A docente Caroline Caputo 27 

informou que está coordenando a Rede CUNI (Colégios Universitários), a qual está 28 

coordenando um programa de extensão que promoverá um cursinho Pré ENEM (Exame 29 
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Nacional de Ensino Médio) voltado para o público de estudantes da rede pública estadual. O 30 

curso contará com quarenta bolsistas, sendo quatro (um para cada grande área contida no 31 

ENEM) para cada uma das dez escolas que sediam os CUNIs. As inscrições para os estudantes 32 

se iniciarão no dia dezenove de abril. Para os docentes atuarem como coordenadores, o prazo 33 

se encerrará no dia vinte de abril. Ela ressaltou que, para o preenchimento das vagas para as 34 

bolsas, o programa priorizará os discentes de licenciaturas, uma vez que estes poderão 35 

contabilizar essa atuação como estágio supervisionado. Entretanto, explicou que não havendo 36 

interessados de licenciaturas, será ampliado para os de bacharelado e estudantes de segundo 37 

ciclo. O curso ocorrerá entre junho e dezembro deste ano e tem por objetivo estimular a atuação 38 

dos discentes em sala de aula, bem como propagar a universidade. Por fim, pediu a colaboração 39 

dos coordenadores, tanto para a divulgação, quanto para colaborarem como coordenadores das 40 

áreas. Em atendimento à sugestão do docente Emerson Machado, o decano informou que os 41 

bolsistas do IHAC-CJA produzirão um vídeo explicativo sobre o edital deste curso.  1. 42 

Informes. Informes do Decanato do IHAC-CJA: 1- Avanços no processo de mudança para o 43 

novo bloco pedagógico (CJA-CEPLAC): Ainda não se tem uma definição quanto ao acesso ao 44 

campus em que o ramal tem ruim acesso. Falou sobre a problemática da baixa frequência de 45 

ônibus de Ilhéus até a nova sede e da da oferta aos discentes que residem em Itabuna. Acredita 46 

que nos próximos dias algumas soluções devem ser informadas, diante da iminente inauguração 47 

e da volta às aulas presenciais. 2- Solicitação de reabertura de vagas do BI Artes: Informou que, 48 

após discussões tanto no âmbito do colegiado, quanto nesta congregação, o processo foi 49 

encaminhado. 3- Laboratórios do bloco pedagógico: Esclareceu que tem um praticamente 50 

pronto, faltando com pequenas correções. O de Práticas de Ensino está encaminhando para a 51 

sua finalização. Os demais, com exceção do de Artes (por motivos já explanados na reunião 52 

anterior), ficarão prontos até o final de abril. 4- Compras de materiais de consumo: Destacou 53 

que essas compras se tornarão rotina, tendo em vista que cada coordenador é gestor dessa 54 

atividade. 5- Consulta sobre mudança do regime (quadrimestral para semestral): Falou da 55 

situação que se formou as discussões sobre a mudança, principalmente dos problemas com a 56 

ausência de docentes em diversos cursos (em especial, a LI de Matemática), em que houve 57 

esvaziamento sem reposições. O Prof. Martín criticou a rapidez com que se tem decidido, sem 58 

que haja o mínimo de debates, de modo que este espaço de discussões está cada vez mais 59 

reduzido. Informes dos Colegiados de Curso e representações: - BI Saúde – Sem informes. BI 60 

Artes – Sem informes. LI Artes – Sem informes. LI – Linguagens – Sem informes. LICNT 61 
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– Sem informes. LICHS – sem informes. LICMT – Sem informes. PPGER: sem representação. 62 

Representação docente – Sem informes. Representação discente – Sem representação. 63 

Representação TAE – Servidores técnicos administrativos: Ronildo salientou que, neste 64 

momento, a Secretaria Acadêmica (SECAD) está contando com um servidor a menos, pede a 65 

compreensão de todos, uma vez que uma seção ficou sem titular. 2. Aprovação da(s) ata(s). 66 

Foram apresentadas as atas das reuniões que ocorreram em fevereiro e em março, as quais foram 67 

encaminhadas previamente para leitura e análise dos membros. Ambas foram aprovadas por 68 

unanimidade. 3. Apresentação do programa Institucional do Pré-Universitário popular da 69 

UFSB (Professora Caroline Caputo). Ponto de pauta antecipado. 4. Datas das reuniões 70 

ordinárias da congregação. Só uma ratificação do que já havia sido proposto anteriormente 71 

(reuniões na semana do Conselho Universitário – dois dias antes do encontro deste Conselho), 72 

para especificação das datas: 16.05, 06.06, 11.07, 15.08, 26.09, 17,10, 21.11 e 12.12. 2022. 5. 73 

Escolha do substituto eventual na ausência do Decano e vice Decano. Após consulta aos 74 

membros, o decano combinou que colherá mais informações, verificando a viabilidade e o que 75 

poderá embasar (normativamente falando) tal escolha. 6. Confirmar a decisão tomada em 76 

reunião sobre Estagio Supervisionado I e II permanecerem com turmas mistas. Houve 77 

uma reunião com a Diretoria de Ensino-Aprendizagem, em que se propôs que cada curso 78 

trabalhasse os estágios ao seu modo, mas, diante das dificuldades de encontrar docentes 79 

suficientes, o IHAC-CJA propôs que seja mantida a forma mista (todos os cursos juntos). A 80 

partir do terceiro estágio poderão ser individualizados por cursos. O decano abriu o momento 81 

para votação. O Prof. Juvino sugeriu que mantivesse um mesmo docente responsável pelos 82 

estágios, desde o primeiro até o sétimo. O decano concordou com o coordenador da LI Artes, 83 

no entanto, a ausência de professores inviabiliza essa configuração. Ressaltou ainda que isso 84 

não se trata de algo definitivo, podendo ser modificado a qualquer tempo, conforme mude a 85 

situação do decanato. O Ronildo informou que está preocupado com a alta demanda que deve 86 

ter no próximo quadrimestre, de modo que aguarda que haja uma decisão por parte da Comissão 87 

com a situação que se aproxima, visto que, em outro momento, alguns discentes tiveram suas 88 

matrículas indeferidas pela SECAD por orientação da DEA. O Prof. Juvino questionou porque 89 

não criar uma coordenação dos Estágios. O decano falou que a Pró Reitoria de Gestão 90 

Acadêmica não parece dar essa importância aos estágios, mas adiantou que haverá uma reunião 91 

em breve e que poderá fazer essa proposta. Por fim, o decano relembrou que, por enquanto, os 92 

coordenadores serão os responsáveis pela assinatura dos contratos de estágio, mas que vai 93 
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buscar que seja criado um núcleo para cuidar disso (seja pela DEA, seja pelo IHAC-CJA). 7. 94 

Recursos disponibilizados pela Reitoria para o Decanato. De ordem da Reitora, foi 95 

disponibilizado para execução até o dia quinze de outubro deste ano, o valor de quinze mil reais 96 

para cada unidade acadêmica, para o custeio de materiais de consumo, bolsas, diárias e 97 

passagens etc., levando em conta a lotação do docente, não a sua atuação. 8. Deliberação sobre 98 

processo número 23746.002796/2022-97 que trata do processo de redistribuição da 99 

docente Hannah Araújo Rosendo. O Prof. Fernando comunicou que chegou o processo da 100 

Universidade Federal de Campina Grande com uma contrapartida já disponibilizada, por isso, 101 

pediu que os membros avaliassem essa liberação. Destacou que o docente Ivanildo, aprovado 102 

no mesmo concurso da docente Hannah, já está em atividade, assumindo os componentes 103 

curriculares de LIBRAS. O decanato busca agora aumentar a carga horária deste profissional, 104 

para que ele possa assumir outras atividades, diante de seu currículo extenso e diversificado na 105 

área da educação, especialmente. Paralelo a isso, o Prof. Raonei informou que a LIMCT tem 106 

esperança de em breve ter uma docente convocada do último concurso, ainda válido. A 107 

Professora Regina perguntou se haveria chance de a contrapartida ser aproveitada em outra 108 

unidade acadêmica, tendo o prof. Fernando respondido que não vê essa possibilidade, uma vez 109 

que a oferta da redistribuição é nessa promessa de contrapartida. Ademais, confirmou que a 110 

carga horária do docente oferecido é igual ao da professora em trânsito. O Prof. André sugeriu 111 

que seja criada uma comissão, portariada pelo IHAC-CJA, para realizar estudos sobre as 112 

demandas de vagas da unidade, com parâmetros objetivos, sendo que as novas vagas estejam à 113 

luz do parecer desta comissão. O decano concordou e informou que se empenhará para que seja 114 

criada essa comissão sugerida, que analisará as cartas de requisição de distribuição etc. O prof. 115 

Fernando solicitou que os membros se manifestassem no sentido de votar sobre a liberação da 116 

docente Hannah e utilização do código de vaga aberto para a convocação da candidata 117 

classificada na área de Matemática. Fez-se então duas consultas: 1) Criação de uma comissão 118 

para estudos e análise de demandas de gestão de vagas do IHAC-CJA: todos(as) votaram 119 

favoravelmente. 2) Sobre a redistribuição da docente Hannah e convocação da candidata 120 

classificada para assumir a vaga em Matemática, na LIMCT: todos(as) votaram 121 

favoravelmente. 9. O que ocorrer: Sobre a celebração do contrato organizativo de ação pública 122 

Ensino-Saúde (COAPES) entre a UFSB e a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 123 

Itabuna-BA (atualização de informações): Diante do novo entendimento de que seria um 124 

contrato mais abrangente (não apenas em BI Saúde) a Reitoria encaminhou ao jurídico para 125 
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reavaliar, posto que outrora havia recusado sob a justificativa de que não seria aplicável, uma 126 

vez que o BI Saúde não se manteria aqui. Por fim, não havendo mais nada a acrescentar, a 127 

reunião se encerrou com o Prof. Martín agradecendo a presença de todos (as), e eu, Milaine 128 

Santos Farias, Secretária Executiva da Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a 129 

presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos 130 

(as) assinada. Itabuna, dezoito de abril de dois mil e vinte e dois. 131 
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/04/2022

ATA Nº 479/2022 - SCDC - CJA (11.27.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 31/05/2022 15:50 ) 
RONILDO SILVA SANTOS 

CHEFE DE SETOR

1170690

(Assinado digitalmente em 31/05/2022 16:31 ) 
MARIA HELENA MACHADO PIZA FIGUEIREDO 

COORDENADOR DE CURSO

1630950

(Assinado digitalmente em 31/05/2022 09:14 ) 
MARTIN DOMECQ 

COORDENADOR DE CURSO

2249431

(Assinado digitalmente em 07/06/2022 00:59 ) 
FERNANDO MAURO PEREIRA SOARES 

DIRETOR

1622381

(Assinado digitalmente em 31/05/2022 07:51 ) 
MILAINE SANTOS FARIAS 

SECRETARIO EXECUTIVO 

2412809

(Assinado digitalmente em 01/06/2022 01:30 ) 
RAONEI ALVES CAMPOS 

COORDENADOR DE CURSO

1082364

(Assinado digitalmente em 18/06/2022 15:30 ) 
ANDRE LUIZ DE ARAUJO OLIVEIRA 

COORDENADOR DE CURSO

1235433

(Assinado digitalmente em 07/06/2022 22:19 ) 
SAULO RONDINELLI XAVIER DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

3073917

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 09:24 ) 
EMERSON MACHADO DE CARVALHO 

COORDENADOR DE CURSO

1867009

(Assinado digitalmente em 01/06/2022 14:26 ) 
JUVINO ALVES DOS SANTOS FILHO 

COORDENADOR DE CURSO

1705167
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